Series
מיטרוניקס ,חלוצת הטכנולוגיה לפיתוח וייצור רובוטים
אלקטרוניים לניקוי בריכות שחייה ,מבטיחה ניקיון יסודי של
שטח הבריכה ,עמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול
פשוט ,קל ונוח.
סדרת של מיטרוניקס ,מציבה את הסטנדרטים הגבוהים
ביותר של חדשנות טכנולוגית ,איכות בלתי מתפשרת ועיצוב
מתקדם ,לחוויית בריכה צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה.

 Dolphin S50הוא רובוט קל-משקל וקומפקטי ,המנקה במומחיות וביעילות את
הבריכה שלכם .עם מערכת שחרור מים מהיר ומערכת מסננים קלה לשימוש
וגישה מחלקו העליון של המכשיר ,תגלו ב S50-את התשובה הפשוטה והנוחה לצרכי
הניקיון של הבריכה שלכם.
קל משקל,
נוח ופשוט
לתפעול ונשיאה

מתאים לבריכות
עיליות בלבד
אורך בריכה אידאלי

אידאלי לבריכה קטנה עד  8מטר
מתאים לבריכות מעל פני הקרקע

שטח ניקוי

רצפת הבריכה

גישה עילית למערכת הסינון

כן

מערכת סינון

מיכל רשת קל לניקוי * אופציה לקרטרידג׳

עגלה לשינוע ואחסון

לא

*רובוט זה אינו מתאים לבריכות מצופות פסיפס או קרמיקה חלקה

 Dolphin S100הוא רובוט קטן וקל-משקל ,אידיאלי לכל הבריכות הקטנות,
מנקה את קרקעית הבריכה ומטפס על קירות
קל משקל,
נוח ופשוט
לתפעול ונשיאה

מטפס ומנקה
את קירות הבריכה
אורך בריכה אידאלי

עד  8מטר

שטח ניקוי

רצפה וקירות הבריכה

גישה עילית למערכת הסינון

כן

מערכת סינון

מיכל קארטרידג'

עגלה לשינוע ואחסון

לא

התקדמו לחוויה מושלמת של בריכה צלולה ונקייה ,עם רובוט מתקדם זה ,המציג אף יותר קלות וחופש.
ב Dolphin S300i-ניתן לשלוט באמצעות ספק כוח או באמצעות שימוש באפליקציית ™MyDolphinTM
ממכשיר הסמארטפון או הטאבלט שלכם,
שדרכה ניתן להגדיר תוכניות ניקוי ולשלוט ברובוט מרחוק ,לרבות ניווט ידני.
נורת ה LED-המהבהבת על הרובוט ,מסמנת שהרובוט בפעולה.

*רובוט זה אינו מתאים לבריכות מצופות פסיפס או קרמיקה חלקה

מטפס ומנקה
את קירות
הבריכה וקו המים

סל סינון
רב שכבתי

 Dolphin S200הוא מכשיר קל ופשוט לתפעול ,עם משקל קל במיוחד ושחרור
מים מהיר .ניתן לבחור בין שתי אפשרויות סינון על מנת ללכוד שאריות גסות או
חלקיקי אבק קטנים .פעולת ההברשה הפעילה הכפולה ומערכת הPowerStream-
 Mobilityמבטיחות כיסוי יעיל של הבריכה ,עם קרצוף יסודי במיוחד של כל
המשטחים ,שמותיר את הקרקעית ,הקירות וקו המים כשהם נקיים ללא רבב.

מערכת
PowerStream

טיימר שבועי

מטפס ומנקה
את קירות הבריכה
וקו המים

לכיסוי מוחלט של
שטח הבריכה

מיכל רשת קל לניקוי,
עם סט מסננים נוסף

MyDolphinTM

עגלה לשינוע ואחסון

מערכת PowerStream

לכיסוי מוחלט של שטח
הבריכה
אורך בריכה אידאלי

עד  12מטר

שטח ניקוי

רצפה ,קירות וקו מים

גישה עילית למערכת הסינון

כן

מערכת סינון

מיכל רשת קל לניקוי ,עם סט פילטרים

עגלה לשינוע ואחסון

לא

אפליקצייה לשליטה
ידנית מלאה ותכנות
הרובוט דרך
הסמארטפון

אורך בריכה אידאלי

עד  14מטר

שטח ניקוי

רצפה ,קירות וקו מים

גישה עילית למערכת הסינון

כן

מערכת סינון

פילטר בעל  2רמות סינון .מסנן את כל סוגי הלכלוך
ולוכד חלקיקי אבק

עגלה לשינוע ואחסון

כן

Series

חוויית בריכה צלולה ונקייה
•מערכת סינון יעילה וקלה לשימוש ,לאיסוף לכלוך גס ועדין כאחד
•מברשת אקטיבית לקרצוף הרצפה ,הקירות וקו המים מאצות וחיידקים
•תנועה במים בעזרת מערכת זרמי מים ( )PowerStream Systemהמאפשרת
לרובוט כיסוי מוחלט של כל שטח הבריכה ,היצמדות טובה לקירות,
ניקוי יעיל לאורך קו מים ,יכולות ניווט משופרות והיחלצות ממכשולים

תפעול פשוט וללא מאמץ
•פתיחה עילית נוחה לשליפה מהירה של מערכת הסינון הרב שכבתית
•שחרור מים מהיר ונקי בהוצאת הרובוט מהבריכה
•אפליקציה מתקדמת לנוחות שימוש ושליטה במערכות הרובוט

Exceptional Experience
מיטרוניקס  -חווית בריכה צלולה ונקייה

Series

מפרט טכני
אורך בריכה אידאלי

עד  8מטר

עד  8מטר

עד  12מטר

עד  14מטר

זמן מחזור עבודה

 1.5שעות

 2שעות

 2שעות

 1.5/2/2.5שעות

רצפת הבריכה

רצפה וקירות

רצפה ,קירות וקו המים

רצפה ,קירות וקו המים

מיכל רשת קל לניקוי
* אופציה למיכל קארטרידג'

מיכל קארטרידג'

מיכל קארטרידג' עם רשת
וסט פילטרים נוסף

פילטר כפול בעל רמת
צפיפות גבוהה ,לסינון כל סוגי
הלכלוך

גישה עילית למערכת הסינון

כן

כן

כן

כן

אפליקציית MyDolphinTM

לא

לא

לא

תאורת  LEDלמצב הפעלה

לא

לא

לא

כן

עגלה לשינוע ואחסון

לא

לא

לא

כן

 12חודשים
* או  1,000שעות,
הקודם מביניהם

 24חודשים
* או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

 24חודשים
* או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

 24חודשים
* או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

חופש ושלווה
שטח ניקוי

מערכת סינון

MyDolphinTM

תקופת אחריות

www.maytronics.co.il

אפליקציה לשליטה ידנית
מלאה ותכנות הרובוט דרך
הסמארטפון

8109929

•חברת מיטרוניקס – מובילה בישראל את עולם הרובוטים לניקוי בריכות,
לחוויית בריכה צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה
•טכנולוגיה מתקדמת ,המאפשרת ניקיון עוצמתי ויסודי לכיסוי מלא של שטח הבריכה,
ועמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול פשוט ,קל ונוח
•הרובוטים הינם באחריות מלאה של חברת מיטרוניקס וזוכים לרמת השירות הגבוהה
ביותר בישראל

HE

